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SYSTÉM: MFA / MURIMAL 200 / RUSTICON / ECO 12

...

VÝROBEK
MFA
CLASSIC
příprava
podkladu

VYDATNOST
1 l / 40 m2

ŘEDĚNÍ
Přidejte 4 l vody na 1 l
základového nátěru

NÁČINÍ
štětka
(široký štětec)

1

POPIS SYSTÉMU
Savý podklad (pevný), je nutné upravit rozředěným koncentrátem
základového nátěru MFA Classic 1:4 s vodou. Základový nátěr
nanášejte širokým štětcem a důkladně vtírejte do podkladu.
Základový nátěr posiluje povrch a zvyšuje přilnavost a vydatnost
dalších vrstev.

SCHNUTÍ
5-8h

(JE NUTNÉ POUŽÍT VHODNÝ ZÁKLADOVÝ NÁTĚR PODLE DRUHU PODKLADU)
MFA PLUS
příprava
podkladu

1 l / 30 m2
(po rozředění 1 ku
3 s vodou)

Přidejte max. 3 l vody
na 1 l nátěru

štětka
(široký štětec)

Na savé podklady, tzv. slabé a na povrch starých zdí doporučujeme
použít posilující základový nátěr MFA PLUS, rozředěný max. v
poměru 1:3 s vodou. Základový nátěr nanášejte širokým štětcem a
důkladně vtírejte do podkladu. Základový nátěr posiluje a
zabraňuje nadměrné savosti, hluboce penetruje a spojuje podklad,
zvyšuje přilnavost a vydatnost dalších vrstev.

7-8 h

1 l / 14-16 m2

přidejte 5-15 % vody
(podle základu)

velký váleček,
malý váleček,
teleskop, štětec

Na dobře připravený podklad nanášíme první základovou vrstvu
nátěru, kterou ředíme 5-15 % vody podle barvy podkladu.
Začínáme natíráním ploch nepřístupných pro velký váleček (vnitřní
rohy zdí, okolo podlahových lišt, okolo kontaktů atd.). Poté
malujeme rovnoměrně odshora dolů bez přerušování práce až do
dokončení celého povrchu. Při natírání je nutné průběžně hodnotit
kvalitu a zamezit návratům na zasychající vrstvu.

4-5 h

1 kus / 0,9 m2

připraveno k použití,
max. 5% vody

šablona,
nerezová stěrka,
špachtle, nůžky,
nůž na koberce

Připojte šablonu ke stěně. Omítku Rusticon je nutné před použitím
dobře zamíchat, poté nanášíme a roztíráme rovnoměrně kovovou
stěrkou na část povrchu v množství potřebném pro získání vzoru.
Na čerstvě nanesené vrstvě přikládáme stěrku k povrchu a
protahováním vytváříme vzor (vodorovně) ve zvoleném směru
abychom dosáhli nepravidelného vzoru. Podle teploty povrch před
vyschnutím vyhlazujeme stěrkou naplocho k podkladu. Práci
provádíme po částech, jednotlivé fragmenty nanášíme až do
dokončení celého povrchu. Po nanesení omítky vyjměte šablonu ze
zdi.

12 h

1 l / 12-14 m2

přidejte asi 20 % vody
(podle základu)

velký váleček,
malý váleček,
teleskop, štětec

Na dobře připravený podklad nanášíme jednu nebo dvě vrstvy
nátěru, který ředíme 5-15 % vody podle barvy podkladu. Začínáme
natíráním ploch nepřístupných pro velký váleček (vnitřní rohy zdí,
okolo podlahových lišt, okolo kontaktů atd.). Poté malujeme
rovnoměrně odshora dolů bez přerušování práce až do dokončení
celého povrchu. Při natírání je nutné průběžně hodnotit kvalitu a
zamezit návratům na zasychající vrstvu.

4-6 h

1
MURIMAL
200
základová
vrstva

2
RUSTICON,
ŠABLONA
strukturální
vrstva

3
ECO12
malování
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